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W związku z pismem z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczepień  ochronnych 

u dzieci uprzejmie informuję. 

Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są  

obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń  i chorób zakaźnych 

u ludzi. Szerzące się  epidemiczne zakażenia i choroby zakaźne były bowiem 

w przeszłości powodem wysokiej śmiertelności i chorobowości, powodowały straty 

społeczne i ekonomiczne. Realizacja zwalczania zakażeń  i chorób zakaźnych oraz 

innych chorób o charakterze społecznym jest możliwa dzięki racjonalnym działaniom 

w obszarze zdrowia publicznego podejmowanym przez organy i instytucje państwa. 

Działania te skupiają  się  na właściwej regulacji prawnej szczepień  ochronnych, 

działalności oświatowo-zdrowotnej, egzekwowaniu obowiązku poddawania się  

szczepieniom w odniesieniu do tych szczepień  ochronnych, które są  szczepieniami 

obowiązkowymi, zapewnieniu bezpieczeństwa szczepień  ochronnych. Nie można 

podzielić  argumentów podnoszonych przez niektóre stowarzyszenia i nieformalne ruchy 

głoszące tezę  o bezwzględnym prymacie wolności wyboru i wolności życia rodzinnego 

od ingerencji organów państwowych, w tym żądające zapewnienia swobody przy 

podejmowaniu decyzji o poddaniu się  szczepieniom ochronnym. Zgodnie bowiem z art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP w demokratycznym państwie prawa konstytucyjne wolności 

i prawa mogą  być  ograniczone w drodze ustawy, m.in. gdy jest to niezbędne dla ochrony 
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zdrowia. Zwalczanie zakażeń  i chorób zakaźnych jest jednym ze strategicznych celów 

każdego kolejnego programu polityki zdrowotnej państwa. 

Obowiązkowe szczepienia ochronne są  skuteczną  i generalnie powszechnie społecznie 

akceptowaną  metodą  zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno 

w wymiarze zapobiegania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym 

(prewencji indywidulanej), jak również  kształtowania odporności całej populacji na 

zachorowania (prewencji zbiorowej). Warunkiem osiągnięcia odporności w skali 

populacji jest bowiem wysoki odsetek zaszczepionych osób (zwykle odporność  

populacyjną  osiąga się  przy zaszczepieniu wysokiego odsetka populacji — tj. co najmniej 

ok. 95%), co skutecznie zapobiega szerzeniu się  zachorowań  na choroby zakaźne nie 

tylko na osoby uodpornione w drodze szczepienia, ale również  u tych osób, które ze 

względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą  być  przeciw nim szczepione lub 

osób, które pomimo prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie wykształciły 

odporności immunologicznej. Zapewnienie wysokiego odsetka osób uodpornionych 

w populacji jest wspierane działaniami oświatowo - zdrowotnymi propagującymi wiedzę  

o roli szczepień  w zapobieganiu chorobom zakaźnym i jednocześnie zostało 

zabezpieczone prawnym obowiązkiem poddawania się  szczepieniom ochronnym oraz 

przewidzianymi prawem środkami egzekucji wykonania tego obowiązku przez osoby do 

tego zobowiązane. 

Nałożenie przez ustawodawcę  powszechnego obowiązku poddawania się  szczepieniom 

ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki 

odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom i skutecznie zmniejsza ryzyko 

epidemicznego szerzenia się  tych chorób zakaźnych w populacji. Wprowadzenie 

obowiązkowych szczepień  ochronnych przeciw wybranym chorobom zakaźnym 

zmniejsza także skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób 

zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań  

ponoszonymi przez sektor finansów publicznych. 

Przeprowadzanie szczepień  ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866), zwanej dalej ustawą, 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Podstawą  prawną  do nałożenia 

obowiązku poddawania się  szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom 

zakaźnym jest art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 17 ust. 1 ustawy, który zobowiązuje osoby 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się  

obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w ustawie, przy 
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czym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność  za wypełnienie tego 

obowiązku ponosi osoba sprawująca nad tą  osobą  prawną  pieczę  albo jej opiekun 

faktyczny. 

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  jest 

powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się  obowiązkowym szczepieniom 

ochronnym lub osoby sprawującej prawną  pieczę  nad osobą  małoletnią  o obowiązku 

poddania się  tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych. 

Wykonanie szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem 

kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań  do wykonania szczepienia 

ochronnego. W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do 

długotrwałego odroczenia szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę  do konsultacji 

specjalistycznej. 

Kwestia identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych 

(NOP) jest regulowana w wielu przepisach prawnych. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 

r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) w art. 31 

szczegółowo uregulowano spoczywający na lekarzu obowiązek informowania pacjenta 

lub jego opiekuna prawnego o rodzaju podejmowanych przez lekarza czynnościach 

diagnostycznych i leczniczych, rozpoznaniu choroby, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się  przewidzieć  następstwach ich 

zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Rozpoznawanie 

niepożądanego odczynu poszczepiennego jest czynnością  z zakresu badania stanu 

zdrowia, rozpoznawania chorób oraz orzekania zdrowia pacjenta. Właściwie zebrany 

wywiad lekarski jest szczególnie istotny w procesie diagnozowania i leczenia, jednak 

jego szczegółowy i obligatoryjny zakres nie jest określony w procedurach wynikających 

z przepisów prawa. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) lekarz ma obowiązek wykonywać  zawód, 

zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami 

i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej oraz z należytą  starannością. Dotyczy to również  sposobu przeprowadzania 

wywiadu lekarskiego oraz ustalania jego zakresu, odpowiednio do indywidualnej sytuacji 

zdrowotnej konkretnego pacjenta. Należy wspomnieć, że przeprowadzenie badania 

lekarskiego, wykonanie szczepienia ochronnego, bądź  rozpoznanie niepożądanego 

odczynu poszczepiennego (NOP) i wdrożenie jego leczenia nie jest obecnie możliwe 

bez zgody i uczestnictwa osoby, u której taki niepożądany odczyn poszczepienny 
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wystąpił  lub jej opiekuna prawnego. Wyrażona zgoda rodziców nie zwalnia jednak 

lekarza z odpowiedzialności w związku z nieprawidłowym wykonaniem świadczenia. 

Sprawa taka powinna być  każdorazowo badana przez odpowiednie organy. Należy 

jednak zaznaczyć, że w sytuacji gdy rodzice mają  wątpliwości, czy faktycznie zostali 

w sposób wyczerpujący poinformowani przez lekarza o następstwach działań  

leczniczych lub nie zrozumieli informacji powinni zwrócić  się  do lekarza o dodatkowe 

wyjaśnienia. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 

w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich 

rozpoznawania (Dz. U. Nr 254, poz. 1711) lekarz, który rozpoznał  lub który podejrzewa 

wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, powinien dokonać  jego 

zgłoszenia państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu 

miejscowo dla siedziby podmiotu leczniczego, w którym to rozpoznanie (podejrzenie) 

stwierdzono. Rozporządzenie to określa ponadto rodzaje niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz kryteria ich rozpoznawania (wskazuje ich objawy i zespoły 

kliniczne) na potrzeby nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennym w celu 

ujednolicenia stosowania tych kryteriów przez lekarzy. Państwowy powiatowy inspektor 

sanitarny, do którego zgłoszenie jest przesłane, uzupełnia formularz zgłoszenia (lub 

w razie potrzeby przekazuje do uzupełnienia państwowemu powiatowemu inspektorowi 

sanitarnemu właściwemu dla miejsca, w którym przeprowadzono szczepienie) 

i następnie rejestruje niepożądany odczyn poszczepienny w rejestrze niepożądanych 

odczynów poszczepiennych prowadzonym oddzielnie dla każdego powiatu. Ponadto 

w odniesieniu do ciężkich lub poważnych odczynów poszczepiennych państwowy 

powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany przekazać  informację  o ich wystąpieniu 

odpowiedniemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, 

wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu oraz Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu i specjalistycznej jednostce zajmującej się  nadzorem nad niepożądanymi 

odczynami poszczepiennymi, jaką  jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny (NIZP — PZH) w Warszawie. Opisane w ww. rozporządzeniu 

kryteria rozpoznania NOP, które są  ustalone dla celów nadzoru epidemiologicznego, 

wymieniają  jedynie objawy i zespoły kliniczne stanowiące podstawę  dla rozpoznania 

bądź  podejrzewania wystąpienia NOP, lecz nie ustalają  standardów postępowania 

medycznego w zakresie badań  diagnostycznych i metod służących rozpoznaniu NOP. 

Sposób diagnozowania chorób w tym również  NOP wynika z aktualnej wiedzy lekarzy 

opartej na dowodach naukowych i umiejętności lekarzy nabytych w trakcie kształcenia. 
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Przy zgłaszaniu NOP nie ustala się  związku przyczynowo-skutkowego, a jedynie 

związek czasowy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lekarz 

zobowiązany jest podjąć  dalsze działania diagnostyczne i lecznicze niezależnie od tego, 

czy takie nieprawidłowości pojawiły się  w związku czasowym, faktycznym czy bez 

związku z przeprowadzonymi szczepieniami ochronnymi. Stwierdzanie związku 

przyczynowo-skutkowego konieczne jest przy ewentualnym zgłaszaniu roszczeń  

odszkodowawczych. Istniejące w Polsce drogi dochodzenia roszczeń  

odszkodowawczych za wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego to 

roszczenia cywilnoprawne na drodze sądowej (mogą  być  kierowane wobec tzw. 

podmiotu odpowiedzialnego, czyli wprowadzającego produkt leczniczy na rynek), bądź  

roszczenia odszkodowawcze za tzw. zdarzenie medyczne przed wojewódzkimi 

komisjami ds. zdarzeń  medycznych. Jeżeli pacjent nie zgadza się  z opinią  lekarza 

dotyczącą  rozpoznania lub nie NOP, ma prawo skorzystać  z innej drogi prawnej tzn. 

samemu zgłosić  wystąpienie NOP do Departamentu Monitorowania Niepożądanych 

Działań  Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Mając na uwadze niezwykle ważną  rolą  szczepień  ochronnych w naszym kraju pragnę  

zaznaczyć, że kwestie poruszane w piśmie są  uregulowane prawnie, a obowiązujące 

przepisy prawne są  jednolite  i nie budzą  wątpliwości. W celu zwiększania świadomości 

społecznej w zakresie szczepień  ochronnych stale podejmowane są  działania mające 

na celu przekazanie wiedzy merytorycznej w odniesieniu do korzyści zdrowotnych 

związanych ze szczepieniami ochronnymi, a wszelkie objawy dezinformacji w temacie 

dotyczącym szczepień  ochronnych wynikają  z aktywności stowarzyszeń  

antyszczepionkowych. 
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